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সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য, যিযন্ ইরশাদ করররেন্- 
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অর্থ: “আর অবশযই আযম ত ামাযদগরক পরীক্ষা করব যকেুটা ভয়, কু্ষধা, মাল ও জারন্র 

ক্ষয  ও ফল-ফসল যবন্রের মাধযরম।  রব সুসংবাদ দাও সবরকারীরদর। িখন্  ারা যবপরদ 

পয   হয়,  খন্ বরল, যন্শ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই  াাঁরই 

সাযিরধয যফরর িারবা”। (সূরা বাকারাহ ২: 155-১৫৬) 

রহম  ও সালাম বযষথ  তহাক আমারদর রাসুরল হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লারমর 

উপর, যিযন্ অ যন্ত সান্ত্বন্াদায়ক ন্ববী ভারষয এই উম্মাহর হৃদয় শী ল করররেন্। য যন্ 

ইরশাদ করররেন্- 

“আল্লাহর রাস্তায় জীবন্ তদয়া (শহীদ হওয়া) োডাও সা  ধররন্র শাহাদা  ররয়রে:  

(১) মহামারীর  মৃ ুয বরণকারীও শহীদ;  

(২) পাযন্র  ডরুব মৃ ুয বরণকারীও শহীদ;  

(৩) পক্ষাঘার  মৃ ুয বরণকারীও শহীদ;  

(৪) তপরটর তরারগর কাররণ মৃ ুয বরণকারীও শহীদ;  

(৫) অযিদগ্ধ হরয় মৃ ুয বরণকারীও শহীদ;  

(৬) োদ অর্বা তদয়ারলর ন্ীরে োপা পরড মৃ ুয বরণকারীও শহীদ এবং  

(৭) তি মযহলা গভথাবস্থায় মারা িারব, তসও শহীদ।” (আবু দাঊদ ৩১১১, ন্াসায়ী ১৮৪৬) 

তহ আল্লাহ! আমরা আপন্ার রাস্তায় এবং আপন্ার রাসুরলর ভূযমর  শাহাদা  কামন্া করযে। 
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হে মুসলিম উম্মাে!  

ইসিামমর তমর হে লিয় ভাইময়রা!!  

তুরস্ক ও লসলরয়ামত বসবাসকারী হে মুসলিম ভাইময়রা!!! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমা লু্লাযহ ওয়া বারাকা হুু। 

ইসলামী ভূখণ্ডগুরলার  ভয়াবহ তি ভূযমকরের কাররণ আপন্ারদর উপর যবপরদর পাহাড 

তভরে পরডরে,  ার জন্য আমরা অ যন্ত বযযর্ , মমথাহ  এবং তশাকা থ। িন্ত্রণায় আমরা 

েটফট করযে। তন্ান্া জরল আমারদর েকু্ষ যভরজ িারে। আহ  ও শহীদ ভাই-তবান্রদর জন্য 

তবদন্ায় আমারদর অন্তর তফরট িারে। হাজার হাজার মান্ুষ আহ  যন্হ  হরয়রে। আল্লাহ 

 ায়ালার কারে আমারদর দুয়া, য যন্ তিন্ আহ  সকলরক দ্রু  পূণথ সুস্থ া দান্ কররন্। 

ভূযমকরে িারা প্রাণ হাযররয়রেন্,  ারদররক আল্লাহ  ায়ালা তিন্ পনু্রায়  ারদর 

যপ্রয়জন্রদর সারর্ যমযল  কররন্! শহীদরদর শাহাদা  তিন্ আল্লাহ কবুল কররন্ এবং 

 ারদররক অয  উচ্চ মাকাম দান্ কররন্!!  ারদররক তিন্ সাহাবা, আযিয়া ও রাসুলরদর 

সাযিরধযর তসৌরভ দান্ কররন্—তিমন্টা কুরআরন্ কারীরম ইরশাদ হরয়রে – 
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অর্থ: “আর তি তকউ আল্লাহর হুকুম এবং  াাঁর রসূরলর হুকুম মান্য কররব,  াহরল িাাঁরদর 

প্রয  আল্লাহ তন্য়াম  দান্ করররেন্, তস  াাঁরদর সঙ্গী হরব।  াাঁরা হরলন্ ন্বী, যসযিক, শহীদ 

ও সৎকমথশীল বযযিবগথ। আর  ারদর সাযিধযই হল উত্তম”। (সূরা যন্সা ৪:৬৯) 
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তুরস্ক ও লসলরয়ার হে সম্মালিত ভাইময়রা!  

তি যবপদ আপন্ারদর উপর এরসরে  া আপন্ারদর জন্য এবং তগাটা উম্মাহর জন্য পরীক্ষা 

স্বরূপ। এটা আপন্ারদর ধধরিথর পরীক্ষা, আপন্ারদর ঈমারন্র পরীক্ষা।  াই আমরা এবং 

তগাটা মুসযলম উম্মাহ  ওবা এবং আল্লাহর দরবারর একযন্ষ্ঠভারব যফরর এরস মস্তক অবন্  

করার মাধযরম তিন্ এ পরীক্ষায় উত্তীণথ হর  পাযর তসটাই এখন্ করণীয়।  
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অর্থ: “বল ত া তক যন্িঃসহারয়র ডারক সাডা তদন্ িখন্ তস ডারক এবং কে দূরীভূ  কররন্ 

এবং ত ামারদররক পযৃর্বীর  পূবথব থীরদর স্থলাযভযষি কররন্। সু রাং আল্লাহর সারর্ অন্য 

তকান্ উপাসয আরে যক? ত ামরা অয  সামান্যই উপরদশ গ্রহণ কররা”। (সূরা আন্-ন্ামল 

২৭: ৬২) 

এ সময় আমারদররক ন্বীযজ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লারমর এই হাযদস স্মরণ রাখা 

উযে — 

ى إنَّ ِعظَم الجزاِء مع ِعظِم   ِض َ
البلِء ، وإنَّ هللَا إذا أحبَّ قوًما ابَتلهم ، فَمن َرض ي فله الر 

َ
ُ
خط  ، وَمن سِخط فله السَّ

অর্থ: “বড পরীক্ষার বড প্রয দান্ ররয়রে। আল্লাহ  ায়ালা িখন্ তকান্ জায রক ভালবারসন্, 

 খন্  ারদর পরীক্ষা তন্ন্। ফরল  ার  তি সন্তুে (ধধিথ) প্রকাশ কররব,  ার জন্য 

(আল্লাহর) সন্তুযে ররয়রে। আর তি (আল্লাহর পরীক্ষায়) অসন্তুে হরব,  ার জন্য ররয়রে 

আল্লাহর অসন্তুযে।” (মুসযলম ২৩৯৬, ইবন্ু মাজাহ ৪০৩১) 
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তি যবষয়টা আমারদররক আরও তবযশ কে যদরে  া হল: যসযরয়ার  আমারদর মুসযলম ভাইরদর 

সরঙ্গ এই দুরিথারগর শুরুর যদরকর সবরেরয় ভয়াবহ পিথায় তর্রকই দাযয়ত্বহীন্ আেরণ করা 

হরে। ন্া  ারদর কারে তকান্ সাহািয তপৌাঁোরে, আর ন্া তকান্ উদ্ধারকারী যটম  ারদর কারে 

িারে। হাজার হাজার মণ ওজরন্র মাযট ও পার্ররর যন্রে োপা পডা যপ্রয়জন্রদররক উদ্ধার 

করার জন্য যন্রুপায় তলাকগুরলার কারে যন্রজরদর দুবথল হার র ন্খ োডা আর যক ররয়রে? 

এইসব যকেুর পর  ারদররক এভারব সাহািয সামগ্রী ও সরঞ্জামাযদ যবহীন্ অবস্থায় কু্ষধা ও 

শীর র প্ররকারপ েটফট করর মরর  তদয়া তকমন্ ইন্সাফ আর ন্যায়যবোর?  

আমারদর উযে ,  ারদর সাহারিযর জন্য এরক অপররর সরঙ্গ প্রয রিাযগ া করর যন্রজরদর 

সরবথাচ্চ সামর্থয অন্ুিায়ী দান্ সাদাকা করা।  াহরল আশা করা িায়- আল্লাহ  ার যবরশষ 

রহম  আমারদররক দান্ কররবন্, য যন্ আপন্ দয়ায় সবযকেু সহজ করর তদরবন্ এবং 

আমারদর যবপিথস্ত ভাইরদর বযাপারর আমারদর তি ত্রুযট হরয় যগরয়রে  া ক্ষমা কররবন্। 

আল্লাহ োইরল আমারদর সকলরক ক্ষমা করর যদর  পাররন্—  

ِحيُمَ اُب الرَّ وَّ ُه ُهَو التَّ  ﴾٣٧﴿ ِإنَّ

অর্থ: “যন্শ্চয়ই য যন্ মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু”। (সূরা বাকারাহ ২: ৩৭) 

িযদ ঈমান্ী দূরদযশথ া যদরয় তদখা হয়,  াহরল এই ভূযমকে ও পাযর্থব মুযসব  আমারদররক 

আল্লাহর শাযস্তর বযাপারর স কথ করর যদরে। তিন্ আমরা ররবর যদরক প্র যাব থন্ কযর এবং 

যন্রজরদর গুন্ারহর জন্য  াাঁর কারে ক্ষমা প্রার্থন্া কযর— 

ِويًفا
ْ
خ

َ
 ت

َّ
َياِت ِإَّل

ْ
ْرِسُل ِباْل

ُ
 ﴾٥٩﴿ َوَما ن

অর্থ: “আযম শুধমুাত্র ভীয  প্রদশথরন্র জন্যই (স কথ করর তদয়ার জন্যই) আমার আয়া  ও 

যন্দশথন্সমূহ পাযিরয় র্াযক”। (সূরা আল- ইসরা ১৭:৫৯) 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লারমর িুরগ িখন্ প্রবল তবরগ বা াস প্রবাযহ  হ , 

 খন্ ন্বীযজ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লারমর তমাবারক তেহারায় যেন্তার োপ এমন্ভারব 

স্পে হরয় উি  তি, ন্া জাযন্ তকয়াম  যদবরসর ভয়াবহ া আরম্ভ হরয় তগল!!  

এমযন্ভারব িখন্ ন্বীযজ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুযমন্ীন্ সাইরয়দনু্া আরয়শা 

রাযদয়াল্লাহু আন্হারক জীবরন্র তশষ সময় ভূযমকরের আযধরকযর বযাপারর বলযেরলন্,  খন্ 

যন্ষ্কলুষ েযররত্রর অযধকাযরণী আমারদর সম্মাযন্ া আম্মাজান্ যজজ্ঞাসা কররযেরলন্: ‘তহ 

আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম)! আমারদর মারে পুণযবান্ ও তন্ককার 

তলাক র্াকাবস্থায়ও যক আমারদররক ধ্বংস করর তদয়া হরব’?  খন্ ন্বীযজ সাল্লাল্লাহু 

আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কররন্, ‘হযাাঁ, িখন্ অন্যায় ও পাপাোর প্রকারশয হর  র্াকরব’। 

এমযন্ভারব ইমাম ইবরন্ দুযন্য়া একযট ঘটন্া বণথন্া করররেন্, িা হির  উমর রাযদয়াল্লাহু 

আন্হু’র বুে, দশথন্ ও দূরদযশথ া আমারদর সামরন্  ুরল ধরর। ঘটন্াযট হরলা: িখন্ হির  

উমর রাযদয়াল্লাহু আন্হু’র িুরগ মযদন্ায় ভূযমকে হয়,  খন্ য যন্ তলাকরদররক ওয়াজ ও 

উপরদশ প্রদান্ করর একযট ভাষণ তদন্ এবং বরলন্, “তহ তলাক সকল! এই ভূযমকে অন্য 

তকারন্া কাররণ আরসযন্ বরং ত ামরা তকান্ ন্ব উদ্ভাযব  যবষয় ঘযটরয়রো বরলই এই 

ভূযমকে হরয়রে। ঐ সত্তার কসম িার হার  আবার প্রাণ! িযদ যি ীয়বার এই ভূযমকে হয়, 

 াহরল ত ামারদর সরঙ্গ কখরন্া আযম এখারন্ র্াকরবা ন্া”।  

এই বণথন্া ও সাহাবী-উযি তর্রক তবাো িায় তি, এ ভূযমকে আল্লাহর পক্ষ তর্রক একযট 

স কথবা থা। এর কারণ হরলা- মান্ুরষর মারে তকান্ যবদআর র বযাপক া এবং গুন্ারহর 

েডােযড। এমযন্ভারব িখন্ ভূযমকরে কুফা ন্গরী তকাঁরপ উিল,  খন্ হির  আব্দুল্লাহ ইবরন্ 

মাসউদ রাযদয়াল্লাহু আন্হু বলরলন্: “ত ামারদর রব োরেন্ তিন্ ত ামরা  াাঁরক সন্তুে কররা। 

অ এব, ত ামরা  াাঁরক সন্তুে করার জন্য সরেে হও”। 

একইভারব আমরা এই উম্মাহর বুেমান্ বযযিরদররক বলর  োই,  ারা তিন্ উপসাগরীয় 

রাষ্ট্রগুরলার আহাম্মক শাসকবরগথর হার  লাগাম পযররয় তদন্। এরা তিন্ মুসযলমরদর 
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সেদরক িীন্ ইসলারমর যবরুরদ্ধ িুদ্ধ এবং মুসযলম সমারজ তবহায়াপন্া, যন্লথজ্জ া ও অন্যায় 

কারজর দরজা খুরল তদয়ার তপেরন্ ন্ে করর  ন্া পারর। এই অর্থ-সেদরক মুসযলম এবং 

যন্পীযড  মান্ব ার সহায় ায় তিন্ বযয় করর। িযদ আমরা এই কাজ ন্া কযর,  াহরল 

আল্লাহর কসম এই ভয় ররয়রে তি, আমারদর উপর আল্লাহর গজব অব ীণথ হরব, আর 

আমরা ক্ষয গ্রস্তরদর অন্তভুথি হরয় িাব! আমারদর জন্য আল্লাহই িরর্ে; আর য যন্ ক ই ন্া 

েমৎকার কাযময়াবী দান্কারী।  

আমরা সবথপ্রর্ম যন্রজরদররক এবং এরপর মুসযলম উম্মাহরক এই ন্যসহা তপশ করর  োই - 

আমারদর উযে , পুররাপুযর খুশু খুজু সহকারর আল্লাহর দরবারর যবগযল  হৃদরয় ক্রন্দন্ করা 

এবং  াাঁর সন্তুযেমূলক কারজ অংশগ্রহরণ এরক অপররর সরঙ্গ প্রয রিাযগ া করা।  ুরস্ক ও 

যসযরয়ার ভূযমকরে আঘা প্রাপ্ত ভাইরদর সাহািয ও সহরিাযগ ার কারজ যন্রলসভারব কাজ 

করর আল্লাহরক আমারদর সন্তুে করা উযে । পান্াহার সামগ্রী, ওষুধপত্র ও তপাশাক-আশাক 

ই যাযদ তিন্ আমরা সরবরাহ কযর। এমযন্ভারব ধ্বংসস্তূরপর যন্রে োপা পডা তলাকরদর 

উদ্ধাররর কারজও তিন্ আমরা পুররাপুযর অংশগ্রহণ কযর। এরক্ষরত্র আমরা যবরশষভারব 

যসযরয়াবাসীর বযাপারর তজার যদরবা। কারণ ভূযমকরে সৃে ধ্বংসস্তূরপর আরগ িুদ্ধ, অবররাধ, 

খুন্-খারাযব ও প্রেণ্ড শীর র ম  অরন্ক যবপরদর পাহাড দীঘথকাল ধরর  ারদর উপর 

পুঞ্জীভূ  হরয় আরে।  

সমস্ত মুসযলমরদর দাযয়ত্ব হরে - সম্ভাবয সকল উপারয় উত্তর যসযরয়ার যন্পীযড  ও অবরুদ্ধ 

জন্সাধাররণর কারে সাহািয সহায় া তপৌাঁোরন্ার কারজ গুরুরত্বর সরঙ্গ আত্মযন্রয়াগ করা। 

অরন্ক সময় এক যদরহাম আল্লাহর জন্য দান্ করার সওয়াব হাজার যদন্ার সদকা করার 

সওয়াব বরাবর এবং  ার তেরয় তবযশ হরয় র্ারক। আবার অরন্ক সময় একযট োদরই হাজার 

সংখযক কাপরডর স্তূরপর তেরয় অযধক ভারী হরয় র্ারক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কররন্- 
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ُلَ
َ
ِمنيَنَ َمث

ْ
ؤ
ُ
ِهمَْ في اْل َواِد 

َ
َراُحِمهمَْ ت

َ
ِفهْم، وت

ُ
َعاط

َ
ُلَ َوت

َ
ا الَجَسِدَ َمث

َ
ى ِإذ

َ
َتك

ْ
َداَعى ُعْضٌوَ ِمْنهَُ اش

َ
هَُ ت

َ
 ل

َهرَِ الَجَسِدَ َساِئُرَ ى ِبالسَّ   والُحمَّ

অর্থ: “মুযমন্রদর এরক অপররর প্রয  সম্প্রীয , দয়া ও মায়া-মম ার উদাহরণ (একযট) 

তদরহর ম । িখন্ তদরহর তকান্ অঙ্গ পীযড  হয়,  খন্  ার জন্য সারা তদহ অযন্দ্রা ও জ্বরর 

আক্রান্ত হয়”। (বুখারী ৬০১১, মুসযলম ২৫৮৬) 

এমযন্ভারব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কররন্- 

اِحُموَنَ ْحَمُنَ َيْرَحُمُهمَُ الرَّ ْرِضَ ِفي َمْنَ اْرَحُموا الرَّ
َ ْ
مَْ اْل

ُ
َماءَِ ِفي َمْنَ َيْرَحْمك  .السَّ

অর্থ: “আল্লাহর সৃযের প্রয  অন্গু্রহ ও অন্ুকো প্রদশথন্কারীরদর প্রয  আল্লাহ রহমান্ুর 

রহীম অন্ুগ্রহ ও দয়া বষথণ কররন্। সু রাং ত ামরা জযমরন্র অযধবাসীরদর প্রয  দয়া কররা, 

 াহরল আকারশর মাযলক ত ামারদর প্রয  রহম  বষথণ কররবন্।” (আবু দাউদ ৪৯৪১, 

তিরতিযী ১৯২৪, আহিাদ ৬৪৯৪) 

তহ আল্লাহ! আমরা আপন্ার মজলমু বান্দারদররক আপন্ার আমান্র  তসাপদথ করযে। আপযন্ 

োডা সাহািযকারী আর তকউ তন্ই। আমরা শুধুমাত্র আপন্ার কারেই প্রার্থন্া করযে, তিন্ 

আপযন্ যসযরয়া ও  ুররস্কর আঘা প্রাপ্ত সকরলর জন্য পযরযস্থয রক সহজ করর তদন্!  

তহ আল্লাহ! এ যবপরদ আপযন্  ারদর সান্ত্বন্া হরয় িান্।  ারদর তবদন্া যবদূযর  করুন্।  ারদর 

শহীদরদররক কবুল করর যন্ন্।  

তহ আল্লাহ! তিভারব আপযন্  ারদর উপর যবপদ আপদ অব ীণথ করররেন্ তসভারবই আপযন্ 

যন্রজর যবরশষ রহম  ও দয়ার িারা  ারদররক এই যবপরদর তেরয় করয়ক গুণ তবযশ ধধিথ, 

যস্থর া ও যস্থয শীল া দান্ করুন্ এবং আপন্ যন্য়ামর র বৃযে  ারদর উপর বষথণ করুন্!  
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তহ আল্লাহ! এই মান্ব লাশ আর প্রবাযহ  ররির অযভভাবক - আপযন্ োডা আর তক 

আরেন্? আপতি ছাড়া আর ক াি উপাসয কিই; আপতি পতবত্র, িহাি। আিরা কিা 

সীিালংঘি ারী।  

اَوآِخُر َدْعَوا
َ
يَنَ ن ِ

َ
َعاْل

ْ
ِ ال

ِه َرب 
َّ
َحْمُد ِلل

ْ
ِن ال

َ
  .أ

 

   

 
রজব, ১৪৪৪ যহজরী 

তফব্রুয়ারী, ২০২৩ ইংররজী 


